
 

 

  

‘अतुल्य भारत’चे सदिच्छाितू. पंतप्रधान 

०१. अधधकाधधक परिेशी पययटकांचे भारताकडे पाय वळावेत यासाठी आखण्यात आलेल्या कें द्र सरकारच्या 

'अतुल्य भारत' या प्रचार अभभयानात आता खदु्द पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांचीच छबी झळकणार आहेत. 

पंतप्रधानांनी आतापयंत केलेल्या दविेशवाऱयांच्या ध्वदनधचत्रदिती 'अतुल्य भारत'च्या प्रचारातून िाखवल्या 

जाणार आहेत. 

 

०२. 'अतुल्य भारत' अभभयानातून अभभनेता आदमर खानची गच्छंती झाल्यानतंर त्याच्याजागी अदमताभ बच्चन 

यांच्याकडे या अभभयानाची जबाबिारी सोपवण्याचे घाटत होते. मात्र, आता कें द्रीय पययटन मंत्रालयानेच 

कोणत्याही बॉलीवूड अभभनेत्याला या अभभयानासासाठी पाचारण न करण्याचा दनणयय घेतला आहे.  
 

०३. त्याऐवजी पंतप्रधानांची छबी आभण त्यांच्या दविेशातील भाषणांच्या ध्वदनधचत्रदिती 'अतुल्य भारत' 

अभभयानासाठी वापरण्याचा दनणयय मंत्रालयातिे घेण्यात आला आहे. पंतप्रधानांच्या ध्वदनधचत्रदितींची दनवड 

सध्या सुरू असून नोव्हेंबर अखेरीस त्याचे प्रके्षपण सुरू होईल. 
 

 

 

भारत जपानकडून १२ दवमाने खरिेी करणार०१. पंतप्रधान नरेंद्र मोिींच्या जपान िौऱयाच्या 

एक आठवडाआधी भारताने जपानकडून १२ दवमानांची खरिेी केली आहे. १० हजार कोटी रुपयांना ही दवमाने 

खरिेी करण्यात येणार आहेत.  
 

०२. यूएस-२ आय दवमानांच्या खरिेीमुळे भारत आभण जपानचे संरक्षण संबंध आणखी मजबूत होणार आहेत. 

अनेक वषांपासून हा खरिेीचा प्रस्ताव बारगळला होता. 

 

०३. पंतप्रधान नरेंद्र मोिी ११-१२ नोव्हेंबरला टोदकयोच्या िौऱयावर जाणार आहेत. यावेळी मोिी जपानचे 
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पंतप्रधान शशजो अबे यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी िोघांकडून दबगरसदैनकी अणू सहकायय करारावर स्वाक्षरी 

होण्याची शक्यता आहे. या बहुप्रधतधक्षत कराराची प्रदिया पणूय झाली आहे.  
 

०४. याच भेटीिरम्यान यूएस-२ आय दवमानाचंी खरिेी भारताकडून करण्यात येणार आहे.यातील ६ दवमाने 

नौिल, तर ६ दवमाने तटरक्षक िलासाठी खरिेी करण्यात येणार आहेत.  
 

०५. यूएस-२ आय दवमाने कमीतकमी वेळात जमीन आभण पाण्यावरुन उड्डाण करु शकते. चार मोठ्या 

टबोप्रॉपवर चालणाऱया या दवमानाचा पल्ला ४,५०० दकलोमीटरहून अधधक आहे. तीन मीटर उंच लाटांमध्येही 

यूएस-२ आय दवमान समुद्रात उतरु शकते.  
 

०६. हवाई-सागरी शोध मोहीम आभण मितकायायसाठी या दवमानाची रचना करण्यात आली आहे. यूएस-२ 

आय दवमाने अधतशय वेगाने उड्डाण करतात. ३० सदैनकांना वाहून नेण्याची क्षमता यूएस-२ आय दवमानांमध्ये 

आहे.  
 

०७. या दवमानांच्या खरिेीसाठी भारत आभण जपानमध्ये २०१३ पासून बोलणी सुरू होती. तत्कालीन 

पंतप्रधान मनमोहन ससह यांनी त्यांच्या जपान िौऱयात या दवमानांच्या खरिेीची प्रदिया सुरू केली होती. 
 

 

 

भारतीय मदहलांनी पटकावला आभशयाई चॅम्म्पयन्स हॉकी करडंक 

०१. सामन्याच्या अंधतम टप्पप्पयात दनणाययक गोल करत भारतीय मदहलांनी आभशयाई चॅम्म्पयन्स करडंक हॉकी 

स्पधेचे दवजेतेपि पटकावले आहे. भारताने चीनला २-१ असे नमवत अंधतम िेरीत बाजी मारली. 
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०२. भारताने ससगापूरमध्ये सुरू असलेल्या चौथ्या आभशयाई चॅम्म्पयन्स करडंक हॉकी स्पधेचे असजक्यपि 

पटकावले.िीदपकाने दनणाययक गोल करत भारताला दवजेतेपि पटकावून दिले. 
 

०३. साखळीतील चीनदवरुद्धचा सामन्याचा अपवाि सोडल्यास या संपूणय स्पधेत भारताने एकही सामना 

गमावला नाही. 
 

 

 

लीलाधर कांबळी व चंि ूडेग्वेकर यांना ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार 

०१. राज्य शासनातिे िेण्यात येणाऱया नटवयय 'प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कारा'साठी ज्येष्ठ अभभनेते 

लीलाधर कांबळी यांची तर 'संगीताचायय अण्णासाहेब दकलोस्कर संगीत रगंभूमी जीवनगौरव पुरस्कारा'साठी 

ज्येष्ठ गायक-अभभनेते चंद्रकांत ऊिय  चंि ूडेग्वेकर यांची दनवड करण्यात आली आहे. 

 

०२. पाच लाख रुपये, सन्मानधचन्ह आभण मानपत्र असे या िोन्ही पुरस्कारांचे स्वरूप आहे. सांस्कृधतक 

काययमंत्री दवनोि तावडे यांनी शदनवारी मुंबईत ही घोषणा केली. 
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०३. तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील दनवड सदमतीत सांस्कृधतक कायय दवभागाच्या प्रधान सधचव वल्सा नायर-

ससह, अखखल भारतीय मराठी नाटय़ पररषिेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, अखखल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाचे 

अध्यक्ष गंगाराम गवाणकर, ज्येष्ठ अभभनेत्री िैय्याज तसेच जनायिन लवंगार,े रवींद्र लाखे, दनर्ममती सावंत, अरुण 

नलावडे, राजन ताम्हाणे, डॉ. वंिना घांगुडे यांचा समावेश होता. 

 

०४. ‘नयन तुझे जािगुार’ हे नाटक कांबळी यांच्या नाटय़प्रवासात महत्त्वाचा टप्पपा ठरले. ‘वात्रट मेले’हे त्यांचे 

गाजलेले नाटक आहे. संगीत सौभद्र ते संगीत स्वरसम्राज्ञी आिी अनेक संगीत नाटकातून डेग्वेकर यांनी दवदवध 

भूदमका केल्या आहेत 

 

महाराष्ट्र ाच्या ८ खेळाडंूना सरकारी नोकरी 
०१. राष्ट्र ीय आभण आंतरराष्ट्र ीय पातळीवर उज्ज्वल कामदगरी करून राज्याचा नावलौदकक वाढवणाऱया आठ 

खेळाडंूना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. मुख्यमंत्री िेवेंद्र िडणवीस आभण िीडा व यवुक 

कल्याण मंत्री दवनोि तावडे यांनी प्रस्तावाल मान्यता दिली आहे. 
 

०२. महाराष्ट्र ाचे मुख्य सधचव स्वाधीन क्षदत्रय याचं्या अध्यक्षतेखालील सदमतीकडे या खेळाडंूची दनवड 

करण्याची जबाबिारी िेण्यात आली होती. त्यानतंर या सदमतीने आठ खेळाडंूना शकै्षभणक व िीडादवषयक 

पात्रतेनुसार शासकीय सेवेत थेट सामावून घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्या प्रस्तावाला मखु्यमंत्री िेवेंद्र 

िडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. 
 

०३. या प्रस्तावानुसार धावपटू कदवता राऊतची आदिवासी दवकास दवभागात नेमणूक केली जाईल. कुस्तीपटू 

संिीप यािव, तलवारबाज असजक्य िधुार ेआभण धतरिंाज नीतू इगंोले यांची िीडा दवभागात िीडा मागयिशयक 

म्हणून नेमणूक केली जाईल.  
 

०४. वेटखलफ्टर ओंकार ओतारी आभण कबड्डीपटू दनतीन मिने यांना महसूल दवभागात तहसीलिारपि दमळणार 

आहे. तर नेमबाज पूजा घाटकरची दविीकर दवभागात दविीकर दनरीक्षकपिी आभण कबड्डीपटू दकशोरी शशिेची 

नगरदवकास दवभागात नेमणूक केली जाईल. 
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